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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ )

 :متهيد

 احلمدهلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه أما بعد 
ومل ينزل الكتب إال إلنقاذ الناس من الشرك والعبودية لغري هللا إىل توحيده سبحانه  الرسل فإن هللا عز وجل مل يرسل

ة خري قيام وجاهدوا أقوامهم وصربوا وصابروا حىت أاتهم مفقام أنبياء هللا عز وجل ورسله هبذه امله .وإخالص العبادة له
 لمات الشرك والطغيان.عت عن الناس ظشالدين والتوحيد هلل عز وجل وانق صارنصر هللا عز وجل ف

وإن حتقيق التوحيد وتطهري األرض من ألوان الشرك ليستحق كل هذه التضحيات وكل هذه اجلهود املضنية اليت بذهلا 
وملا فيه ة هللا وحده دلعباد إىل عباوحيد من حترير للعباد من العبودية لرسل هللا تعاىل والدعاة من بعدهم وذلك ملا يف الت

العظيمة يف الدنيا والنعيم املقيم يف الدار اآلخرة، وملا يف الشرك من الظلم والفساد والشقاء يف دار الدنيا من الثمار 
وحري أبن  حقيقتهوإن أمراً هبذه اخلطورة واألمهية جلدير أبن يبني للناس  .واخللود الدائم ألهله يف انر جهنم يوم القيامة

ا املعاصر الذي انتشرت فيه نيء مما ينقض أو ينقص توحيده والسيما يف واقعيكون املسلم يقظاً حذراً من الوقوع يف ش
إبراهيم  مراً خافه إمام احلنفاءأال يشعرون وإن وهم ألوان من الشرك قد ختفى على بعض الناس بل قد يقع فيها بعضهم 

 ملة إبراهيم صلى هللا عليه وسلم ودعى ربه سبحانه أبن جينبه إايه جلدير أبن خيافه كل مسلم متبع  صلى هللا عليه وسلم
َذا اْلبَ َلَد آِمًنا َواْجنُ ْبِِن َوَبِِنَّ َأن قال هللا عز وجل عن خليله إبراهيم صلى هللا عليه وسلم : ) َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِ  اْجَعْل هََٰ

ُنَّ َأْضَلْلَن َكِثريًا مِ َن النَّاِس ۖ  ، 35( ]ابراهيم َفَمن تَِبَعِِن فَِإنَُّه ِمِنِ  ۖ َوَمْن َعَصاِن فَِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيمٌ ن َّْعُبَد اأْلَْصَناَم  َربِ  ِإَّنَّ
36] 
وملا أمر هللا عز وجل خليله عليه الصالة والسالم ببناء الكعبة قال  .أيمن الشرك بعد ابراهيم عليه الصالة والسالم فمن

بْ رَاِهيَم َمَكا: ) سبحانه ًئاَوِإْذ بَ وَّْأاَن إِلِ  [26(]احلج: َن اْلبَ ْيِت َأن الَّ ُتْشرِْك ِب َشي ْ
فهذا إمام املوحدين وخليل الرمحن عندما رأى سرعة عودة الشرك إىل حياة الناس وفتك األصنام هبم خاف الشرك على 

أَْم ُكنُتْم وكذلك خافه بنوه على بنيهم من بعدهم كما يف قوله تعاىل: ) -وهم أنبياء –نفسه، وخافه على بنيه من بعده 
ََك َوإِلََٰ  َه آاَبِئَك ِإبْ رَاِهيَم َوِإْْسَاِعيَل ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإهلََٰ
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ًا َواِحًدا َوََنُْن لَُه ُمْسِلُمونَ  اَي ُبَِنَّ اَل ُتْشرِْك اِبَّللَِّ ۖ ِإنَّ الشِ ْرَك ان يف وصيته البنه )[ وكذلك لقم133(]البقرة:َوِإْسَحاَق ِإهلََٰ
[ فإذا كان هذا حال أنبياء هللا وأوليائه يف خوفهم من الشرك فنحن أوىل وأوىل ألف مرة 13(]لقمان: َلظُْلٌم َعِظيمٌ 

ه ومن خوفه على أبنائه ومن خوف ابخلوف على أنفسنا وأبنائنا وإخواننا املسلمني من خوف خليل الرمحن على نفسه من
 مجيعاً. الصالة والسالم مأبنائه منه على أبنائهم عليه

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ وجاء وصف الشرك يف القرآن يف قوله سبحانه ) [ وجاء هذا الوصف أيضاً يف قول 13(]لقمان: ِإنَّ الشِ 
لى هللا عليه وسلم )أن جتعل هللا نداً وقد الرسول صلى هللا عليه وسلم حينما سُئل : أي الذنب أعظم : قال ص

ويف هذا احلديث الشريف أمجع وأدق تعريف للشرك: )أن جتعل هللا نداً( فمن جعل هلل عز وجل نداً وشريكاً  (1)خلقك(
من خلقه سواء كان ذلك يف النسك أو الطاعة أو احملبة والوالء فقد وقع يف الشرك األكرب وإن مآالت الوقوع يف الشرك 

 األكرب تكمن يف ثالثة أمور خطرية.

ز عرة مبشيئة هللا ل للمغفب فقابالذي ال يغفره هللا عز وجل إال بتوبة نصوح وما سواه من الذنو  كونه الذنباألول: 
َ اَل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما وجل قال سبحانه )  (48النساء:(] َمن َيَشاءُ ِلَك لِ ذََٰ وَن دُ ِإنَّ اَّللَّ

ها هللا عز ء منثوراً حيبطذهب هباإَّنا تلغت األعمال من كثرة وقيمة ففمهما بكونه حمبطاً جلميع األعمال الصاحلة   الثاين:
 إِلَْيَك َوِإىَل َلَقْد أُوِحيَ وَ سلم : )ليه و عوجل على فاعلها لوقوعه يف الشرك األكرب قال هللا عز وجل خماطباً نبيه صلى هللا 

 [65:(]الزمراِسرِينَ َن اخلَْ  مِ َتُكوَننَّ الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولَ 
ِلَك ُهَدى اَّللَِّ يَ ْهِدي بِِه َمنوقال عن أنبيائه عليهم الصالة والسالم ) هُ ِعَباِدِه ۚ وَ  اُء ِمنْ َيشَ  ذََٰ م مَّا َكانُوا َلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ْ

 [ 88(]األنعام :يَ ْعَمُلونَ 

يكون خالداً خملداً يف انر جهنم بينما ما دونه من الذنوب فإَّنا حتت املشيئة لو مات صاحبه بدون توبة فإنه  الثالث:
 فيها  فإنه ال خيلدريتطهلولو دخل صاحبها النار ل

وأصل الشرك ومنشؤه هو تسوية غري هللا ابهلل تعاىل او هو تشبيه غري هللا ابهلل تعاىل يف صفة من صفاته اليت خيتص هبا 
له يطيعه يف التحليل والتحرمي أو يساويه  عوه أو يطلب شفاعته أو خيافه أو يتخذ حكمه شرعاً يدفمن عبد غري هللا تعاىل 

ن ُكنَّا َلِفي َضاَلٍل اَتَّللَِّ إِ هم فيها )ميف احملبة والوالء فهو مشرك ابهلل تعاىل قال هللا تعاىل عن أهل النار املشركني وختاص

                                                           
 (86(، مسلم )4477البخاري ) 1
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يساووهم ابهلل تعاىل يف اخللق والرزق والتدبري وإمنا ساووهم  [ فهم مل98، 97(]الشعراء: نيَ ِإْذ ُنَسو ِيُكم ِبَربِ  اْلَعاَلمِ  مُِّبنيٍ 
به سبحانه يف احملبة والطاعة والوالء والقصد واإلرادة، ولذلك ذكر أهل العلم أن الشرك ابهلل تعاىل ال ينحصر يف شرك 

لنا ويف شرك القبور يف زماننا وإمنا يدخل حتته أنواع الدعاء والقصد والنسك الذي هو الشرك السائد يف املشركني من قب
من الشرك خطرية وقد ال ينتبه إليها كثري من الناس فيقعون فيها وهم ال يشعرون ومن أهم أقسام الشرك األكرب يف 

 )توحيد األلوهية( مايلي:

 الشرك يف القصد واإلرادة والنسك -1
ك  نواعاً من النسصرف له أىل ويائج ويدعوه من دون هللا تعالغري هللا تعاىل يقصده يف قضاء احلو  وهو التوجه 

اس ة وكثري من النم اجلامدألصناكالذبح والنذر والركوع والسجود وغري ذلك وهذا هو السائد عند عباد القبور وا
 ال يعرف من الشرك إال هذا

 الشرك يف الطاعة واإلتباع واحلكم -2
 عنه ي قالتشريعه وهو الذوحكمه و  رميهيف حتليله وحت وَّنيه واتباع أمره املطلقة التوجه لغري هللا تعاىل ابلطاعة ووه

َواَل ُيْشرُِك يف ُحْكِمِه قال تعاىل:) [ و 121(]األنعام:َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ سبحانه : )
[ ولئن كانت 31بة:(]التو  اَّللَِّ ن ُدونِ اَباًب م ِ أَرْ  اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباََّنُمْ وقال سبحانه ) [26(]الكهف:َأَحًدا

و نظام أو ثلة يف أفراد أة متمحي  بشريةا يف هذا النوع أصناماً أو ميتة فإَّنجامدة أصناماً  ولاملعبودات يف النوع األ
هو  لشركا نموهذا النوع  برملان يشرعون وحيللون وحيرمون من دون هللا فيطيعهم ويتبعهم الناس على ذلك،

يت يه خلفائه وسيأفن اخللق مكثري   ، وذلك إلنتشاره يف زماننا اليوم وقلة من يتكلم عنه ووقوعهذه الرسالة موضوع
 تفصيل كل ذلك يف املباحث القادمة ان شاء هللا تعاىل.

 الشرك يف احملبة والوالء -3
ويبذل له الوالء والطاعة كما  يوايل فيه ويعادي فيه وهو إختاذ غري هللا تعاىل ولياً حيب كما حيب هللا تعاىل أو أشد

 [165]البقرة:(َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن اَّللَِّ أَنَداًدا حيُِبُّوََّنُْم َكُحبِ  اَّللَِّ تبذل هلل تعاىل أو أشد، قال سبحانه: )
ُذ َولِيًّا فَاِطِر السَّ وقال سبحانه: ) [ وهذا النوع من الشرك يُعد أيضاً من 15(]األنعام: َماَواِت َواأْلَْرضِ ُقْل أََغرْيَ اَّللَِّ َأختَِّ

وسيأيت تفصيل  أنواع الشرك اخلطرية والسيما يف زماننا اليوم لوقوع كثري من الناس فيه خلفائه ولقلة من حيذر منه
شرك احملبة والوالء ف ين من الشرك تالزم وتضمنري خوبني النوعني األ إن شاء هللا تعاىل . ذلك يف مباحث قادمة
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 مستلزم لشرك الطاعة واإلتباع وشرك الطاعة واإلتباع متضمن لشرك الوالء واحملبة .
مقتضى  وهذا هوخرة حىت يسلمه هللا تعاىل من هذه األنواع الثالثة من الشرك حتصل النجاة للعبد يف الدنيا واآلوال 

وبذلك يتحقق اإلميان ابهلل والكفر ابلطاغوت والرباءه من الشرك  .ال هللا وأن حممد رسول هللاإشهادة أن ال إله 
[ وبدون ذلك 256]البقرة: ( َفَمن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويُ ْؤِمن اِبَّللَِّ فَ َقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىَٰ وأهله قال تعاىل: )

ُ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر ۖ َوَما لِلظَّاِلِمنَي إِنَُّه َمن ُيْشرِكْ عذاب هللا على املشركني قال سبحانه )حيق   اِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ
 [  72]املائدة:(ِمْن أَنَصارٍ 

تباع واحملبة والوالء صلب هذه الدراسة وموضوعها الرئيس هو احلديث عن شرك الطاعة واالوكما ذكرت آنفاً فإن 
ألحاديث واآلاثر وشرح ما تيسر منها مث ربط ذلك كله بواقعنا املعاصر وما ظهر فيه وما ورد يف ذلك من اآلايت وا

أو يشعرون ولكن غلبت عليهم  جلهلهم وانتشر من مظاهر هذا النوع من الشرك ووقع فيه من وقع وهم ال يشعرون
 وأتويالهتم الفاسدة  ؤهمأهوا

 أمهية احلديث عن شرك الطاعة:
 :هذا الشرك اخلطري والكتابة فيه البحث ذكر األمور التالية اليت تؤكد أمهية احلديث عن وحيسن قبل الدخول يف ثنااي

أعِن ) شرك الطاعة وشرك احملبة والوالء( فبقدر ما أخذ احلديث عن شرك  قلة اإلهتمام هبذا النوع من الشركأواًل: 
مثل هذا اإلهتمام  دوالكتابة والتحذير فإان ال جنم األصنام اجلامدة حظه من الكالو النسك واإلرادة والقصد وشرك القبور 

تباع أخفى من بعض املعاصي األخرى، وخلفاء . ونتيجة لذلك صار شرك الطاعة واالمنه والتحذير هبذا النوع من الشرك
قد جند من يؤصل هلذا النوع من الشرك حتت أن يشعر بل معناه وحقيقته عند بعض الناس جند من يقع فيه ورمبا دون 

 سميات من عقائد اإلسالم .م
عد بروز الطواغيت اليت ظهور مظاهر كثرية من هذا الشرك يف واقعنا املعاصر أكثر من أي وقت مضى وذلك ب اثنيا:

بلدان املسلمني تشرع هلم من دون هللا فكانت مبثابة أصنام بشرية حية تكلم الناس وأتمرهم وتنهاهم وحتل حتكم يف أكثر 
إعالمية وصاحب ذلك محالت  .وترهبهم وترغبهم وتكافئهم وتعاقبهم ومتنيهمطيهم ومتنعهم وتعدهم هلم وحترم عليهم وتع

وكما أن شرك األصنام اجلامدة  .إبطالق هذه األصنام البشرية وتقدسها وتدعوا الناس إىل طاعتها واإلنقياد ألوامرها متجد
ألصنام فإن شرك الطاعة واإلتباع واحلب والوالء مرتبط واألموات مرتبط به توجيه اإلرادة والقصد واألنساك إىل هذه ا

هبذه األصنام احلية البشرية أي أن الشرك يف الطاعة واحملبة والوالء نوع أصيل من عبودية البشر للبشر السيما يف مسائل 
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 التشريع والتحاكم .
غريها من ى والتلبيس كما اعرت كون مصطلح )الطاعة واإلتباع( من املصطلحات اليت اعرتاها التالعب اثلثاً: 
واإلتباع والوالء للطواغيت من دون هللا عز وجل خرى حيث أصبحنا نسمع من يسوغ الطاعة لحات الشرعية األاملصط

إىل العلم ابسم الدين وحتريف النصوص الشرعية جبهل أو هوى فأصبحنا نرى من يرفع شعاراهتما من بعض املنتسبني 
سلف الصاحل واستغل ذلك يف ابتزاز العواطف وختدير الناس وأن ذلك قربة إىل هللا عز ال حتت مسمى التوحيد ومنهج

 وجل، بل وجعال )فزاعة( خيوف هبا الناس من العقوبة اإلهلية عند خمالفة هذه األصنام البشرية ولو يف معصية هللا تعاىل 
إىل القلوب   مسبوقة مما أدى إىل سهولة تسللهتفشي هذا النوع من الشرك يف األمة كما ذكرت سابقاً بدرجة غريرابعاً:  

واحملاكاة حىت تسلل إىل بعض قلوب ممن كانوا ينسبون إىل العلم، وال سيما يف  جلمعيوسهولة العدوى هبا عرب السلوك ا
 ظل األحداث املشاهدة حملياً واقليمياً وعاملياً 

الء جيعل املسلم عصياً على التطويع لغري هللا عز وجل ورسوله ألن حتقيق التوحيد يف الطاعة واإلتباع واحملبة والو خامساً: 
 صلى هللا عليه وسلم كما جيعله عصياً على اتباع غري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما أُنزل عليه 

إن بيان هذا النوع من الشرك للناس وعلمهم به حيصن األمة ضد شرك الطاعة والوالء الذي هو صمام األمان  سادساً :
 هلم من دون هللا عز وجل. استعباد الناس وطاعاهتم تريدملنع ظهور الطواغيت واألصنام البشرية احلية اليت 

ت غسيل األدمغة وبرامج اإلستحواذ على األفكار راك األمة هلذا النوع من الشرك جيعلها عصية على عملياكما أن إد
 اليت تؤدي إىل سلب العقول وإضالل القلوب

في قوة املسلم وشخصيته املتزنة تيف غياب العلم هبذا الشرك تسود الذلة والضعف واملسكنة وتغيب األهداف وختسابعاً:
ولذا حيرص الطواغيت املطاعون على من الناس ة األصنام  البشرية احليو وعزته وكرامته وحريته وهذا ما يريده الطواغيت 

من املؤلفات والكتب والرسائل العلمية ودروس العلماء وخطب اجلمعة م و يعلتتغييب هذا النوع من الشرك من مناهج ال
 ، ومن هنا أتيت أمهيةريفكتة واهلمة والطموح والادة اإلر بات مسلو عحس األمة وهذا يفرز ام لتغييبه عنواإلعالم وذلك 

 بيان هذا النوع من الشرك وحتذير الناس منه .
الفقهاء الذين يتعصبون ألقوال  مقلدةخانه وغباره إىل بعض املنتسبني للعلم من دومن خطورة هذا الشرك سراين اثمناً: 

بل مل يسلم من غباره بعض املتعصبني واحلزبيني املنتمني لبعض  ،ئمتهم ويقدموَّنا على نصوص الكتاب والسنةأ
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م اعات اإلسالمية الذين يقدمون أقوال قياداهتم ومسؤليهم على نصوص الوحيني وجيعلون أنفسهم إمعات لغريهاجلم
 أو غلط له أنه أخطأويزعجهم أن يقال عن شيخه أو مسئو 

 

 

 املبحث األول
 شرح معىن شرك الطاعة واإلتباع

 مشرتكوعامل احملبة  عتبا حاالت شرك االرك الطاعة يسري على شرك الطاعة مستلزم لشرك اإلتباع فكل أحكام ش
 بينهما 

 : اإلنقياد واملوافقة أو االمتثال لآلمر .والطاعة يف اللغة
 وهو يتعدى بنفسه فيقال :) أطاعه إطاعة( ويتعدى ابحلرف فيقال )طاع له( 

 جاء يف )لسان العرب( فصل : الطاء املهملة:
َيطُوُعه وطاَوَعه واالسم الطَّواعُة والطَّواِعيُة ورجل طَيِ ٌع َأي طاِئٌع ورجل طائٌِع وطاٍع الطَّْوُع نَِقيُض الَكْرِه طاَعه : ) طوع 

 (1)(مقلوب كالمها ُمِطيٌع كقوهلم عاَقِن عاِئٌق وعاقٍ 
. قال ابن طاع له َيطُوع َطْوعا فهو طائع مبعىن أطاع أيضاً، وطاع يطاع لغة جي دةقال األزهري : ) من العرب من يقول و 
يده وطاع يطاع وأطاع الن وانقاد، وأطاعه وانطاع له كذلك وقد طاع له يطوع إذا انقاد له بغري ألف، وطاع له إذا س

 (2)ويف احلديث فإن هم طاعوا لك بذلك( ..انقاد له فإذا مضى ألمره فقد أطاعه، فإذا وافقه فقد طاوعه
ْرَتُع : أَْمَكَنُه كَأطاَعه . وهو َطْوُع طاع له َيطُوُع وَيطاُع : : )ويف القاموس احمليط: فصل الطاء

َ
اْنقاَد ) كاْنطاَع ( و له امل

طيُع . والطاُع : الطاِئُع كالطَّيِ ِع كَكيِ ٍس ج
ُ
( : طُوٌَّع كرُكَّعٍ  َيَدْيَك : ُمْنقاٌد لَك . وفرٌس َطْوُع الِعناِن : َسِلٌس . واملِْطواُع : امل

طاُع : هو أن يُِطيَعُه صاِحُبه يف َمْنِع احلُقوِق . وأطاَع الشجُر : أْدَرَك ََثَرُُه وأْمَكَن أن والطَّواِعَيُة : الطاعُة . والشُّحُّ ا
ُ
مل

 (3)(جُيَْتىَن 

                                                           
 8/240لسان العرب  1
 342، 1/341تهذيب اللغة  2
 1/744القاموس المحيط  3
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والنهي أي أن  درة املادية واملعنوية على األمرمر له القستطيع القول أبن )الطاعة( تتعلق آبنهذه املعاِن اللغوية من و 
واألذى، أو الفائدة  املقرتنني ابلرتغيب والرتهيب، أو املنفعةمر والنهي طان ميكنه من األمبخلوق آمر له سلالطاعة مرتبطة 

 والضرر، أو املنع والعطاء أو كلها جممعة
وعلى هذا تكون معىن )الطاعة( هي تنفيذ أمر اآلمر )ابلفعل أو الرتك (حمبة أو ذالً أو رغبة أو رهبة أو إكراهاً أو رضى 

 تباع ال يكون فيه إجبار وإكراهأو ذلك كله بينما اإل
الطاعة ابملفهوم الشرعي هي نوع من )العبادة( تتعلق ابإلستجابة ألمر هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم )فعالً و 

 .بطاعته يف املعروف، والطاعة مبعىن )العبادة( هي املقصودة يف هذا البحث وطاعة من أمرأو تركاً(، 
 ما سوامها تبعاً لطاعتهما.ة هو إفراد هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم ابلطاعة وجعل طاع الطاعةوتوحيد 

اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمنُكْم ۖ ويف هذا يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل: ) قال تعاىل: )
ِلَك فَِإن تَ نَ  [ 59(]النساء:َخرْيٌ َوَأْحَسُن أَتِْوياًل اَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر ۚ ذََٰ

عرض ما أمر به على  الفعل إعالماً أبن طاعة الرسول جتب استقالال من غري  تعاىل بطاعته وطاعة رسوله وأعادفأمر هللا
ومل  .مطلقاً سواء كان ما أمر به يف الكتاب أو مل يكن فيه فإنه أويت الكتاب ومثله معه الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته

ويل األمر استقالالً بل حذف الفعل وجعل طاعتهم يف ضمن طاعة الرسول إيذاانً أبَّنم إمنا يطاعون تبعاً أأيمر بطاعة 
مر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ومن أمر خبالف ما جاء به الرسول فال ْسع له وال طاعة كما لطاعة الرسول فمن أ

وقال  (2))إمنا الطاعة يف املعروف(وقال  (1)(ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  )صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال 
  (4()3)(عةمن أمركم منهم مبعصية هللا فال ْسع له وال طا)يف والة األمور 

َ َوالرَُّسوَل ۖ فَِإن تَ َولَّْوا فَِإنَّ اَّللََّ اَل حيُِبُّ وهي واجبة وجوابً عينياً على كل مكلف . يقول هللا عز وجل : ) ُقْل َأِطيُعوا اَّللَّ
َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع [ )132(]آل عمران:َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ [ )32(]آل عمران:اْلَكاِفرِينَ 
اَي أَي َُّها [ )80(]النساء:مَّن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللََّ ۖ َوَمن تَ َوىلََّٰ َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا[ )64(]النساء:إبِِْذِن اَّللَِّ 

َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم [ )33(]حممد:الرَُّسوَل َواَل تُ ْبِطُلوا أَْعَماَلُكمْ الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا 
 [20(]األنفال:اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َواَل تَ َولَّْوا َعْنُه َوأَنُتْم َتْسَمُعونَ [ )1(]األنفال:مُّْؤِمِننيَ 

                                                           
 (3696( وصححه األلباني في المشكاة)20653رواه أحمد ) 1
 (1840(، مسلم)7257البخاري) 2
 (2312( وحسنه األلباني في صحيح بن ماجه )11639أحمد ) 3
 39، 1/38اعالم الموقعين 4
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 (أبنه:شرك الطاعة واالتباعتعريف)  ميكن من التعريفاتمما سبق بيانه 
عاملاً مساواة غري هللا ابهلل تعاىل يف التشريع واحلكم والطاعة واالنقياد فكل من أطاع خملوقاً يف حترمي احلالل أو حتليل احلرام 

 فقد وقع يف شرك الطاعة واالتباعبذلك 

  يف العبادة الشرك يف الطاعة واالتباع هو نوع من انواع الشرك
ما يرد ذكر الشرك ابهلل عز وجل ويراد به  كثري مايرد يف القرآن ذكر عبادة غري هللا عز وجل ويراد به الطاعة واإلتباع وكثري

شرك الطاعة واالتباع، ويوضح الشيخ الشنقيطي رمحه هللا تعاىل هذه املسألة أمت توضيح سارداً األدلة على ذلك . يقول 
 رمحه هللا تعاىل

يف ذلك النظام الذي  عتموهماتبأي إن  [121]األنعام:(َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ ) -مث قال تعاىل وهو الشاهد)
 ( ابهلل، متخذون من اتبعتم تشريعه رابً غري هللاإنكم ملشركونوضعه الشيطان ألتباعه وأقام دليالً من وحيه عليه) 

 ( وهو الشرك األكرب املخرج عن ملة اإلسالم إبمجاع املسلمنيشركونإنكم ملوهذا الشرك يف قوله )
َا ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن يَ تَ َولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشرُِكونَ وهو الذي أشار هللا إليه يف قوله ) [ وهو الذي صرح 100(]النحل:ِإمنَّ

َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإنَّ اَّللََّ َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِ  َوَوَعدتُُّكْم )به الشيطان يف خطبته يوم القيامة املذكورة يف قوله: 
َبْل [ وهو املراد على أصح التفسريين يف قوله :) 22(]ابراهيم: ِإِن ِ َكَفْرُت مبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمن قَ ْبلُ ( إىل قوله :) َفَأْخَلْفُتُكمْ 
 عبدون الشياطني ابتباعهم أنظمتهم وتشريعاهتم على ألسنة الكفار[ ي41(]سبأ:وَن اجلِْنَّ َكانُوا يَ ْعُبدُ 

[ أي: ابتباع ما يقرر لك من نظام الكفر واملعاصي 44(]مرمي:اَي أََبِت اَل تَ ْعُبِد الشَّْيطَانَ وهو الذي َّنى عنه إبراهيم أابه)
 خمالفاً لشرع هللا الذي أنزله على رسله

أملَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم اَي َبِِن آَدَم َأن بعينها هي اليت وبخ هللا مرتكبها وبني مصريه األخري يف سورة يس يف قوله : )وهذه العبادة 
[ ما عبدوه بسجود وال ركوع وإمنا عبدوه ابتباع نظام وتشريع وقانون 60(]يس:الَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ۖ ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ 

هلم أموراً غري ما شرعه هللا فاتبعوه وتركوا ما شرع هللا فعبدوه بذلك واختذوه رابً كما بينه النيب صلى هللا عليه وسلم شرع 
[ 117(]النساء:َوِإن َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيطَااًن مَّرِيًداوهو املراد بقوله : )رضي هللا عنه فهذا أمر ال شك فيه لعدي بن حامت 

 (1)(شيطاانً مريداً أي : عبادة اتباع نظام وتشريعيعِن : مايعبدون إال 

 : ةــألـــــمس
                                                           

 ق خالد السبتجمع وتحقي 443، 3/442العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير  1
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إال أن بينه وبني  للتوحيدهللا عز وجل نوع من أنواع الشرك الناقض  يشرعهمل ما ومع أن طاعة غري هللا تعاىل واتباعه يف 
التأله مثل الصالة والصوم يكون الشرك يف أي عمل من أعمال  فبينماأعمال التأله فرق يف حكم مرتكبها شرك النسك و 

إال أن األنواع  وال يشرتط فيه االستحالل شاهبها من العبادات شركاً أكرب خيرج من امللةما و  والذبح والنذر والدعاء واحلج
األخرى من أعمال الطاعة واالتباع فيها تفصيل فمنها ما هو شرك أكرب كمن يعتقد الطاعة املطلقة ملخلوق غري الرسول 

ومنها ما يكون معصية إذا كانت الطاعة عن  عاملاً خمتاراً  عليه وسلم أو يطيعه يف تشريع ما مل أيذن به هللا تعاىلصلى هللا 
من أعمال الطاعة واالتباع ماهو مشروع يف حق البشر كطاعة الوالدين وطاعة  بل إن. استحالل ال عنشهوة وهوى 

 الزوج وطاعة اإلمام الشرعي يف غري معصية هللا.
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 املبحث الثاين 
 ذكر اآلايت الواردة يف بيان شرك الطاعة واالتباع والتحذير منه

 أَتُْكُلوا ممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق ۗ َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَلَٰ َواَل : قوله تعاىل: )اآلية األوىل
 [121(]األنعام:َأْولَِياِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم ۖ َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ 

أي حيث عدلتم عن (  َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ تعاىل: )وله ققال ابن كثري رمحه هللا يف هذه اآلية : و 
 (1)أمر هللا لكم وشرعه إىل قول غريه فقدمتم عليه غريه فهذا هو الشرك(

  أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له وقال الشنقيطي رمحه هللا ) ويفهم من هذه اآلايت  بوضوح ال لبس فيه
الرسل، فهو كافر ابهلل، عابد للشيطان، متخذ الشيطان راب، وإن ْسى اتباعه للشيطان مبا على ماجاءت به 

  (2)(شاء من األْساء ؛ ألن احلقائق ال تتغري إبطالق األلفاظ عليها كما هو معلوم
  ريع الشيطان املخالف صرح فيها أبن متبع تش -جل وعال–فهي فتوى ْساويه من اخلالق )وقال رمحه هللا

  (3)(الرمحن مشرك ابهللشرع ل
  وقال رمحه هللا )فهو قسم من هللا جل وعال أقسم به على أن من اتبع الشيطان يف حتليل امليتة أنه مشرك

 (4)(وهذا الشرك خمرج عن امللة إبمجاع املسلمني
  ملا شرعه وقال رمحه هللا ) فصرح أبَّنم مشركون بطاعتهم، وهذا اإلشراك يف الطاعة، واتباع التشريع املخالف

أمََلْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم اَي َبِِن آَدَم َأن الَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ۖ ِإنَُّه هللا تعاىل هو املراد بعبادة الشيطان يف قوله تعاىل: )
َذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيمٌ 60َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنٌي )  [  62، 61]يس : (5)(( َوَأِن اْعُبُدوِن ۚ هََٰ

 ( دليل على أن كل َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ رمحه هللا :) قال الزجاج : يف قوله تعاىل: ) وقال القاْسي
من أحل شيئا مما حرم هللا تعاىل، أو حرم شيئا مما أحل هللا تعاىل فهو مشرك. وإمنا ْسي مشركا ألنه أثبت 

 (6)حاكما سوى هللا تعاىل وهذا هو الشرك .. انتهى(
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 ِلَك َزيََّن ِلَكِثرٍي مِ َن اْلُمْشرِِكنَي قَ ْتَل َأْواَلِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم ِلرُيُْدوُهْم َولِيَ ْلِبُسوا َعَلْيِهمْ قوله تعاىل :)  الثانية:يةاآل  وََكذََٰ
ُ َما فَ َعُلوُه ۖ َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفرَتُونَ  [ يقول الشيخ حممد رشيد رضا عند هذه 137(]األنعام:ِدينَ ُهْم ۖ َوَلْو َشاَء اَّللَّ

 اآلية: 
)هذا حكم آخر مما كانوا عليه من أعمال الشرك اليت ال يستحسنها عقل، ومل تستند إىل شرع إهلي قومي، 

أي ومثل ذلك التزيني لقسمة القرابني من احلرث واألنعام بني هللا تعاىل وبني آهلتهم زين لكثري من املشركني 
ؤهم قتل أوالدهم. فأما الشركاء هنا فقيل : هم سدنة اآلهلة وخدمها وقيل : بل هم الشياطني الذين شركا

يوسوسون هلم ما يزين ذلك يف أنفسهم، وإمنا ْسي كل منهما شريكاً ألنه يُطاع ويدان له فيما ال يطاع به 
 (1)إال هللا تعاىل(

 هذه اآلية: دويقول سيد قطب رمحه هللا تعاىل عن
وكما زين الشركاء والشياطني هلم ذلك التصرف يف أمواهلم كذلك زينوا هلم قتل أوالدهم . . وذلك ما كانوا ول : ) يق

ومن قتل بعض األبناء يف النذر لآلهلة كالذي  -أو خشية السيب والعار  -يفعلونه من وأد البنات خشية اإلمالق 
 بعشرة منهم حيمونه ومينعونه !  وظاهر أن هذا وذاك  روي عن عبد املطلب من نذره ذبح أحد ولده ، إن رزقه هللا

كان يوحي به عرف اجلاهلية . العرف الذي وضعه الناس للناس . والشركاء املذكورون هنا هم شياطني اإلنس واجلن 
   . . من الكهنة والسدنة والرؤساء من اإلنس ، ومن القرانء املوسوسني من اجلن ، ابلتعاون واملواالة فيما بينهم

ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم  (لريدوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم)والنص يصرح ابهلدف الكامن وراء التزيني : 
ملتبسا غامضا ال يقفون منه على تصور واضح . . فأما اهلالك فيتمثل ابتداء يف قتلهم ألوالدهم ; ويتمثل أخريا يف 

اس ماشية ضالة يوجهها رعاهتا املفسدون حيثما شاءوا ، وفق أهوائهم فساد احلياة االجتماعية جبملتها ، وصريورة الن
ومصاحلهم ! حىت ليتحكمون يف أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم ابلقتل واهلالك ، فال جتد هذه الغنم الضالة هلا مفرا من 

ن مع العرف بكل ثقلها وعمقها ، تتعاو  -وما هي منها  -اخلضوع . ألن التصورات املتلبسة ابلدين والعقيدة 
االجتماعي املنبثق منها ، وتنشئ ثقال ساحقا ال تقف له مجاهري الناس . ما مل تعتصم منه بدين واضح ; وما مل 

 ترجع يف أمرها كله إىل ميزان اثبت .
وهذه التصورات املبهمة الغامضة ; وهذا العرف االجتماعي الذي ينبثق منها ، ويضغط على مجهرة الناس بثقله 
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. ال ينحصر يف تلك الصور اليت عرفتها اجلاهليات القدمية . فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح يف الساحق . 
اجلاهليات احلديثة . . هذه العادات والتقاليد اليت تكلف الناس العنت الشديد يف حياهتم ، مث ال جيدون ألنفسهم 

ا ، وتكلفهم أحياان ما ال يطيقون من النفقة ، منها مفرا . . هذه األزايء واملراسم اليت تفرض نفسها على الناس فرض
وأتكل حياهتم واهتماماهتم ، مث تفسد أخالقهم وحياهتم . ومع ذلك ال ميلكون إال اخلضوع هلا . . أزايء الصباح ، 

التجميل وأزايء بعد الظهر ، وأزايء املساء . . األزايء القصرية ، واألزايء الضيقة ، واألزايء املضحكة ! وأنواع الزينة و 
والتصفيف . . . إىل آخر هذا االسرتقاق املذل . . من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه؟ تقف وراءه بيوت 

األزايء . وتقف وراءه شركات اإلنتاج ! ويقف وراءه املرابون يف بيوت املال والبنوك من الذين يعطون أمواهلم 
الذين يعملون لتدمري البشرية كلها ليحكموها ! . .  للصناعات ليأخذوا هم حصيلة كدها ! ويقف وراءه اليهود

ولكنهم ال يقفون ابلسالح الظاهر واجلند املكشوف ، إمنا يقفون ابلتصورات والقيم اليت ينشئوَّنا ، ويؤصلوَّنا 
بنظرايت وثقافات ويطلقوَّنا تضغط على الناس يف صورة )عرف اجتماعي ( . فهم يعلمون أن النظرايت وحدها ال 

مل تتمثل يف أنظمة حكم ، وأوضاع جمتمع ، ويف عرف اجتماعي غامض ال يناقشه الناس ، ألنه ملتبس  تكفي ما
 عليهم متشابكة جذوره وفروعه !

إنه فعل الشياطني . . شياطني اإلنس واجلن . . وإَّنا اجلاهلية ختتلف أشكاهلا وصورها ، وتتحد جذورها ومنابعها ، 
وإننا لنبخس القرآن قدره ، إذا َنن قرأانه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات  وتتماثل قوائمها وقواعدها . .   

ورده إىل صراط  كانت ! إمنا هو حديث عن شىت اجلاهليات يف كل أعصار احلياة . ومواجهة للواقع املنحرف دائما
 (1)(هللا املستقيم .
ًا اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباقوله تعاىل: ) اآلية الثالثة: ََّنُْم أَْراَباًب مِ ن ُدوِن اَّللَِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإهلََٰ

 [31(]التوبة:َواِحًدا ۖ الَّ إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو ۚ ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

 يقول الشنقيطي رمحه هللا تعاىل عند هذه اآلية:
يب صلى هللا عليه وسلم أنه فسرها لعدي بن حامت رضي هللا عنه ملا سأله عنها، فقد أخرج هذه اآلية جاء عن الن)

الرتمذي وغريه عن عدي بن حامت رضي هللا عنه أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم ويف عنقه صليب من ذهب، 
( ْحَباَرُهْم َورُْهَباََّنُْم أَْراَباًب مِ ن ُدوِن اَّللَِّ اختََُّذوا أَ فقال له صلى هللا عليه وسلم :"اطرح هذا الوثن من عنقك" وْسعه يقرأ )
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فقال عدي : ما كنا نعبدهم من دون هللا فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم : )  –وكان عدي يف اجلاهلية نصرانياً 
وهو معىن  (1)(عبادهتمما أحل هللا فتتبعوهم؟( قال: بلى. قال " ذلك أمل حُيلوا لكم ما حرم هللا، وحيرموا عليكم 

اً فيما أحل وحرم خمالفاً لتشريع هللا أنه عابد له، عاختاذهم أرابابً. وهذا التفسري النبوي املقتضي أن كل من يتبع مشر 
متخذه رابً، مشرك به، كافر ابهلل هو تفسري صحيح ال شك يف صحته، واآلايت القرآنية الشاهدة لصحته ال تكاد 

 طرفاً من ذلك: -إن شاء هللا -، وسنبنيحتصيها يف املصحف الكرمي
علموا أيها اإلخوان أن اإلشراك ابهلل يف حكمه واإلشراك به يف عبادته كالمها مبعىن واحد، ال فرق بينهما البتة، إ

نور فالذي يتبع نظاماً غري نظام هللا، وتشريعاً غري ما شرعه هللا، وقانوانً خمالفاً لشرع هللا من وضع البشر، معرضاً عن 
يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن ال فرق بينهما البتة  السماء الذي أنزل هللا على لسان رسوله، من كان

من الوجوه، فهما واحد، فكالمها مشرك ابهلل، هذا أشرك به يف عبادته، وهذا أشرك به يف حكمه، واإلشراك  بوجه
َفَمن َكاَن وقد قال هللا جل وعال يف اإلشراك به يف عبادته : )كالمها سواء،   به يف عبادته، واإلشراك به يف حكمه

 [ 110(]الكهف :يَ ْرُجو لَِقاَء رَبِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحًدا
ْع ۚ َما هَلُم مِ ن ُدونِِه ِمن َويلٍ  َواَل لَُه َغْيُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض ۖ أَْبِصْر وقال يف اإلشراك به يف حكمه أيضاً : ) بِِه َوَأْسِْ

[ ويف قراءة ابن عامر من السبعة: ) وال تشرك يف حكمه أحدا( بصيغة النهي 26(]الكهف:ُيْشرُِك يف ُحْكِمِه َأَحًدا
، ولذا بني النيب لعدي بن حامت [ فكالمها إشراك ابهلل110(]الكهف:َواَل ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َرب ِِه َأَحًدااملطابقة لقوله: )

أَّنم ملا اتبعوا نظامهم يف التحليل والتحرمي وشرعهم املخالف لشرع هللا كانوا عبدة هلم، متخذيهم أرابابً، واآلايت 
صرحة هبذا املعىن التكاد حتصيها، وم يف املصحف الكرمي القرآنية

ُ
أصرحها: املناظرة اليت أشران هلا يف األايم  نامل

املاضية، ووعدان إبيضاح مبحثها هنا، وهي املناظرة اليت وقعت بني حزب الرمحن وحزب الشيطان يف حكم حتليل 
و أن الشيطان حلم امليتة وحترميه، فحزب الشيطان يقولون: إن امليتة حالل، ويستدلون بوحي من وحي الشيطان، وه

يف مكة أن اسألوا حممداً عن الشاة تصبح ميتة من هو الذي قتلها؟ فلما قال : هللا  ذتهابه وتالمأوحى إىل أصح
من وحي الشيطان وقالوا: ما ذحبتموه وذكيتموه أبيديكم  قتلها. احتجوا على النيب وأصحابه يف حترمي امليتة بفلسفة

فأنتم أحسن من هللا إذا!! فهذا فلسفة الشيطان حالل، وما ذحبه هللا بيده الكرمية بسكني من ذهب تقولون حرام!! 
الشيطان وتشريعه وقانونه بدعوى أن ماذحبه هللا أحل مما ذحبه  ستدل هبا كفار مكة على اتباع نظامووحي إبليس ا
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على حترمي امليتة بوحي وأصحابه صلى هللا عليه وسلم  النيب الناس، وأن تذكية هللا أطهر من تذكية اخللق، واستدل
َتةُ : )تعاىل هن يف قولالرمح َتةَ [ )3(]املائدة:ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمي ْ [ فأدىل هؤالء بنص 173(البقرة:ِإمنَّ
بينهم جدال وخصام، فتوىل رب السماوات  نصوص السماء وأدىل هؤالء بفلسفة من وحي الشيطان ووقع من

قرآانً يتلى يف سورة األنعام معلماً هبا خلقه ، أن كل من يتبع نظاماً وتشريعاً واألرض الفتيا يف ذلك بنفسه فأنزل 
وقانوانً خمالفاً ملا شرعه هللا على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو مشرك ابهلل كافر متخذ ذلك املتبوع رابً، 

( منه امليتة أي : وإن قالوا : إَّنا ذكاة هللا ، وأَّنا أطهر اَّللَِّ َعَلْيهِ  َواَل أَتُْكُلوا ممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسمُ فانزل هللا ذلك يف قوله: )
َوِإنَّ الشيطان ) ( أي: إن األكل من امليتة لفسق أي : خلروج عن طاعة الرمحن إىل طاعةَوِإنَُّه َلِفْسقٌ مث قال )

( ألجل أن جيادلوكم بوحي الشيطان، ماذحبتموه َجاِدُلوُكمْ لِيُ ( من الكفرة ككفار مكة )الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَلَٰ َأْولَِيائِِهمْ 
( أي :إن اتبعتموهم َوِإْن َأطَْعُتُموُهمْ : )-وهو حمل الشاهد –حالل، وما ذحبه هللا حرام، فأنتم أحسن من هللا مث قال 

( ابهلل متخذون من أتبعتم ونَ ِإنَُّكْم َلُمْشرِكُ يف ذلك النظام الذي وضعه الشيطان ألتباعه وأقام دليالً من وحيه عليه: )
( هو الشرك األكرب املخرج عن ملة اإلسالم إبمجاع ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ تشريعه راب غري هللا. وهذا الشرك يف قوله )

 املسلمني ... 
وزعموا كل من حتاكم إىل غري ما أنزل هللا فهو متحاكم إىل الطاغوت، وهؤالء قوم أرادوا التحاكم إىل الطاغوت إن  

( يعجبه منهم أملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن يَ ْزُعُمونَ أَّنم مؤمنون ابهلل فعجب هللا نبيه من كذب هؤالء وعدم حيائهم يف قوله: )
ُْم آَمُنوا مبَا أُنزَِل إِلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأن يَ َتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت وَ أ يَ ْزُعُمونَ ) ِبِه  َقْد أُِمُروا َأن َيْكُفُرواَّنَّ

َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل وضاع اليت يسريون عليها )( الذي شرع هلم تلك النظم واألَويُرِيُد الشَّْيطَانُ 
كم رسول هللا وأقسم هللا )جل وعال( إقساماً ْساوايً من رب العاملني على أنه ال إميان ملن مل حي [60]النساء:(بَِعيًدا
نَ ُهْم جاء به عن هللا خالصاً من قلبه يف ابطنه وسره يف قوله: ) فيما ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ َفاَل َوَربِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىتََّٰ حُيَكِ 

ُدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممِ َّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما  [ 65(]النساء:مُثَّ اَل جيَِ
 جل وعال يف آايت كثرية من كتابه أن احلكم له وحده ال شريك له يف حكمه، وكلما ذكر اختصاصه وبني هللا
وأيمر وينهى ويشرع وحيلل وحيرم، وبني من ليس له أوضح العالمات اليت يعرف هبا من يستحق أن حيكم ابحلكم 

هُ ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ َّللَِِّ ۚ أََمَر َأالَّ شيء من ذلك، قال تعاىل: ) لَُه احْلَْمُد يف اأْلُوىَلَٰ َواآْلِخَرِة ۖ [ )40(]يوسف:تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ
 [ 70(]القصص:َوَلُه احْلُْكمُ 
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َما اْختَ َلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل و وسنبني لكم أمثلة من ذلك، من ذلك قوله يف سورة الشورى: )
لمة كلمته، حىت يرد إليه كل قا ل : هذا الذي يكون املرجع إليه والقول قوله والك[ مث إن هللا كأنه 10]الشورى:(اَّللَِّ 

( مث بني َوَما اْختَ َلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل اَّللَِّ اختلف فيه ما صفاته اليت يتميز هبا عن غريه؟ قال : ) شيء
ُ َرِبِ  َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيبُ لنهي فقال : )صفات من يستحق احلكم والتشريع والتحليل والتحرمي واألمر وا ِلُكُم اَّللَّ  ذََٰ

يِه ۚ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ۖ َوُهَو فَاِطُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض ۚ َجَعَل َلُكم مِ ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اأْلَنْ َعاِم أَْزَواًجا ۖ يَْذَرؤُُكْم فِ 
-10(]الشورى ِليمٌ ْلَبِصرُي َلُه َمَقالِيُد السََّماَواِت َواأْلَْرِض ۖ يَ ْبُسُط الر ِْزَق ِلَمن َيَشاُء َويَ ْقِدُر ۚ ِإنَُّه ِبُكلِ  َشْيٍء عَ السَِّميُع ا

[ هذه صفات من له أن حيكم وحيلل وحيرم وأيمر وينهى، أفرتون أيها اإلخوان أن واحداً من هؤالء القردة 12
أبناء الكالب الذين يضعون القوانني الوضعية فيهم واحد يستحق هذه الصفات اليت هي صفات  اخلنازير والكالب

 من له أن حيكم وحيلل وحيرم وأيمر وينهى؟!!
ُ اَل إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو ۖ َلُه احْلَْمُد يف اأْلُوىَلَٰ ومن اآلايت الدالة على هذا النوع قوله تعاىل يف سورة القصص : ) َوُهَو اَّللَّ

ُ َعَلْيُكُم اللَّْيَل ( مث بني صفات من له أن حيكم فقال : )اآْلِخَرِة ۖ َوَلُه احْلُْكُم َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ وَ  ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل اَّللَّ
ُ َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرَمًدا ِإىَلَٰ قُ  ِبِضَياٍء ۖ أََفاَل َتْسَمُعونَ َسْرَمًدا ِإىَلَٰ يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإلٌََٰه َغرْيُ اَّللَِّ أَيْتِيُكم  ْل أَرَأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل اَّللَّ
 َوِمن رَّمْحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالن ََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيهِ  وَن ِفيِه ۖ أََفاَل تُ ْبِصُرونَ يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إِلٌََٰه َغرْيُ اَّللَِّ أَيْتِيُكم بَِلْيٍل َتْسُكنُ 

تَ ُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  [  هل يف الكفرة القردة اخلنازير الكالب أبناء الكالب 73-70(]القصص:َولِتَ ب ْ
الذين يضعون النظم ويزعمون أَّنم يرتبون هبا عالقات اإلنسان ويضبطون هبا شؤونه هل يف هؤالء من يستحق أن 

 حيكم وأيمر وينهى وحيلل وحيرم؟!  يوصف هبذه الصفات اليت هي صفات من له أن
ًا آَخَر ۘ اَل إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو ۚ ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه ۚ َلُه ومن ذلك قوله تعاىل يف أخرايت القصص: ) َواَل َتدُْع َمَع اَّللَِّ ِإهلََٰ

 [88(]القصص:ْكُم َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن احلُْ 
كثرية جداً. واحلاصل أن التشريع ال يكون إال لألعلى الذي ال ميكن أن يكون فوقه واآلايت القرآنية يف مثل هذا  

والعجب   .آمر وال انه وال متصرف، فهو للسلطة العليا، أما املخلوق اجلاهل الكافر املسكني فليس له أن حيلل وحيرم
قرآن العظيم، والنور املبني، كتاب هللا ورثوا اإلسالم عن آابئهم، وعندهم هذا الكل العجب من قوم كان عندهم  

ومع ذلك يعرضون عن هذا زاعمني أنه ال حيسن وسنة خري اخللق صلى هللا عليه وسلم ، يبني هللا ورسوله كل شيء 
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شؤون الدنيا بعد تطوراهتا الراهنة، يطلبون الصواب يف زابالت أذهان كفرة خنازير ، ال يعلمون شيئاً !! ولكن بالقيام 
 نور القرآن العظيم، فالقرآن العظيم نور عظيم، واخلفاش ال يكاد أن يرى النور:اخلفافيش يعميها 

 خفافيش أعماها النهار بضوئه             فوافقها قطع من الليل مظلمُ 

  وال حياء منء من هللاحيا فهذا القرآن العظيم ينصرفون عنه، وترى الواحد الذي هو مسؤول عنهم يعلن يف غري
يف  ؤول عنهم حيكمين هو مسالذ ء فيه، بكل وقاحة أنه حيكم يف نفسه ويف الناس الذين هم رعيتهالناس بوجه ال ما

ة جهلة أننت عه خنازير كفر رضياً وض أأدايَّنم، ويف أنفسهم ويف عقوهلم، ويف أنساهبم ويف أمواهلم ويف أعراضهم، قانوانً 
سان خلقه، لال( على جل وعالذي وضعه هللا )من الكالب واخلنازير، وأجهل خلق هللا، معرضاً عن نور السماء 

وبنا بعد إذ  تزغ قلصائران والتطمس باللهم ال  –والعياذ ابهلل  –طمس البصائر ال يصدق به إال من رآه فهذا من 
 هديتنا.

أيها اإلخوان أن كل من يتعامل أمام اخلالق )جل وعال( بال حياء يف وجهه أنه يعرض عما أنزل هللا على  واعلموا
 نطلب النور واهلدى يف زابالت أذهامد صلى هللا عليه وسلم مدعياً أنه ال يقدر أن يقوم بتنظيم عالقات الدنيا يحم

خنازير كفرة فجرة جهلة يف غاية اجلهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون يف الكفر سواء؛ ألنه ال يعرض عن هللا، وعن 
يس الذي شرعه على ألسنة أوليائه إال من ال نصيب له يف تشريع هللا، ويفضل عليه تشريع الشيطان ونظام إبل

هللا نبيه من ادعاء مثله اإلميان . فعلى  يباإلميان بوجه من الوجوه، كما رأيتم اآلايت الكثرية الدالة على ذلك، وتعج
أنه ال  –وَنن نقول : ال شك جيب على كل مسلم كائناً من كان أن يعلم  –املسلمني مجيعاً أن يعلموا ويعتقدوا 

إال ما أحله هللا، وال حرام إال ما حرمه هللا، وال دين إال ما شرعه هللا، فمن سوى هللا ال حتليل له وال حترمي؛  لحال
 (1)ألنه عبد مسكني ضعيف مربوب، عليه أن يعمل مبا أيمر به ربه، فيتبع ما يشرعه ربه(

وهم أَّنم اتبعحذيفة ابن اليمان وابن عباس رضي هللا عنهما قوهلم يف تفسري آية التوبة : )وجاء يف تفسري الطربي عن 
 (2)فيما حللوا وحرموا(

 [60(]يس:أملَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم اَي َبِِن آَدَم َأن الَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ۖ إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ )قوله تعاىل  الرابعة: اآلية

                                                           
 باختصار 447-3/441العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير  1
 14/212تفسير الطبري  2
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من هللا للكفرة  من بِن آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو مبني ،  تقريع بن كثري رمحه هللا تعاىل : هذاايقول 
َذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيمٌ وعصوا الرمحن وهو الذي خلقهم ورزقهم وهلذا قال ) ( أي قد أمرتكم يف دار الدنيا َوَأِن اْعُبُدوِن ۚ هََٰ

 (1)ك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به(وهذا هو الصراط املستقيم فسلكتم غري ذلبعصيان الشيطان وأمرتكم بعباديت 

هذه اآلية  وأمثالوالشاهد من هذه اآلية تسمية طاعة الشيطان بكوَّنا عبادة له وان مل يسجدوا ويركعوا وينذروا له . 
 ة يف القرآن ثري اليت تفسر عبادة الشيطان أبَّنا طاعتة ك

يِن َما ملَْ أَيَْذن بِِه اَّللَُّ اىل : )قوله تع :اآلية اخلامسة  [ 21(]الشورى : أَْم هَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا هَلُم مِ َن الدِ 
ال يتبعون ما شرع هللا لك من الدين القومي بل يتبعون ما يقول ابن كثري رمحه هللا تعاىل عن هذه اآلية: )أي : هم 

، وحتليل امليتة  بحرية والسائبة والوصيلة واحلامموا عليهم من الشرع هلم شياطينهم من اجلن واإلنس من حترمي ماحر 
والقمار إىل َنو ذلك من الضالالت واجلهالة الباطلة اليت كانوا قد اخرتعوها يف جاهليتهم من التحليل والتحرمي 

 (2)والعبادات الباطلة واألقوال الفاسدة(
َ هَلُُم اهْلَُدى ۙ الشَّْيطَاُن َسوََّل هَلُْم َوأَْمَلىَٰ ِإنَّ الَِّذيَن : قوله تعاىل: )اآلية السادسة اْرَتدُّوا َعَلىَٰ أَْداَبرِِهم مِ ن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ

ُ يَ عْ  ُ َسُنِطيُعُكْم يف بَ ْعِض اأْلَْمِر ۖ َواَّللَّ ُْم قَاُلوا لِلَِّذيَن َكرُِهوا َما نَ زََّل اَّللَّ ِلَك أبََِّنَّ  [26، 25(]حممد:مْ َلُم ِإْسرَاَرهُ هَلُْم ذََٰ
واآلايت يف ذكر شرك الطاعة واالتباع كثرية جدا . وقد ذكر جانباً منها الشيخ الشنقيطي رمحه هللا تعاىل يف تفسري 

يه...اآلية ( الذي سبق ذكره يف الصفحات السابقة فلريجع إلاختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباََّنُْم أَْراَبابً آية التوبة )

                                                           
 3/131عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير تحقيق شاكر  1
 3/253نفس المصدر  2
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 تباط شرك الطاعة واالتباع بشرك احملبة والوالءمسألة : يف ار 

ل مل احملبة عاميث أن عاء حهناك ارتباط وثيق وتالزم شديد بني شرك الطاعة واالتباع وبني شرك احملبة والوال
  اَّللََّ حتُِبُّونَ ُقْل ِإن ُكنُتْم  عز وجل )هللاقال  0الطاعة واالتباع  انألن احملبة والوالء يستلزم والءمشرتك بني الطاعة وال

ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ۗ َواَّللَُّ  أََفُحْكَم ىل : )إىل قوله تعا ابلنظرو [ 31مران:( ]آل عِحيمٌ ُفوٌر رَّ غَ  فَاتَِّبُعوِن حُيِْبْبُكُم اَّللَّ
ُغوَن ۚ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكًما ل َِقْومٍ  [ جند اآلية اليت تليها مباشرة قوله تعاىل: 50ملائدة : ] ا (ِقُنونَ يُو  اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ

ُهْم ۗ ِإنَّ اَّللََّ ْولَِياُء بَ ْعٍض ۚ َوَمن يَ ت َ بَ ْعُضُهْم أَ  َياَء ْۘولِ أَ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرىَٰ ) َوهلَُّم مِ نُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ
ن مالنصارى حبكم اجلاهلية مما عند اليهود و  [ ويف هذا إشارة إىل أن احلكم51(]املائدة الظَّاِلِمنيَ اَل يَ ْهِدي اْلَقْومَ 

دين اإلسالم  احبها عنص اهب الوالء واحملبة هلم اليت يرتد ضرب من ضروبهو  منسوخةتشريعات ابطلة وحمرفة أو 
  [54]املائدة:... اآلية(يِنهِ نُكْم َعن دِ َتدَّ مِ يَ رْ  َن آَمُنوا َمناَي أَي َُّها الَِّذيولذلك ذكر هللا عز وجل بعدها قوله تعاىل )

َن النَّاِس َمن َومِ وله تعاىل )قاالتباع عة و ومن اآلايت يف كتاب هللا عز وجل اليت يظهر فيها التالزم بني احملبة وبني الطا
لَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يَ َرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ ابًّا َّلل َِِّ ۗ َوَلْو يَ َرى حُ ُنوا َأَشدُّ يَن آمَ ذِ َوالَّ  يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن اَّللَِّ أَنَداًدا حيُِبُّوََّنُْم َكُحبِ  اَّللَِّ ۖ

يًعا َوأَ  َوقَاَل  تَ َقطََّعْت هِبُِم اأْلَْسَبابُ وَ ُوا اْلَعَذاَب َن الَِّذيَن ات َّبَ ُعوا َورَأَ اتُِّبُعوا مِ  لَِّذينَ اأَ ِإْذ َترَبَّ  نَّ اَّللََّ َشِديُد اْلَعَذابِ اْلُقوََّة َّللَِِّ مجَِ
ُهْم َكَما ُ أَْعمَ ِمنَّا ۗ َكذََٰ  ُءواَترَبَّ  الَِّذيَن ات َّبَ ُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فَ نَ َترَبَّأَ ِمن ْ  اهَلُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم ۖ َوَما ُهم خِبَارِِجنَي ِمنَ ِلَك يُرِيِهُم اَّللَّ

 [ 167 – 165(]البقرة:النَّارِ 
 لك بعقدوذية والقومية نم الوطنص عةوطا ومن أخطر األصنام املعاصرة اليت تعبد اليوم من دون هللا تعاىل حباً ووالءً 

أو االنسانية  ومية والوطنيةداة ابلقناوامل .فراده ابلعبادةإالوالء واحلب والطاعة عليها وليس على توحيد هللا عز وجل و 
من دون  أرابابً تعبدت اايه الر عل هلذجهو يف احلقيقة  تتبعكم فيه شريعة هللا وال حت واختاذ ذلك ذريعة إلقامة وطن ال

ا مل مت حتلل وحترم ا تشريعاْسههللا طاعة وحمبة ووالء سواء من يرفع هذه الراية أو يرضى هبا ألن األول يصدر اب
 عليه رسوله صلى هللا لتلقي عنىل وامنها ويطيعها معرضاً عن طاعة هللا تعا والرضى هبا يتلقى .عز وجل أيذن به هللا

ك فإن لآلخر . ولذل ا مستلزمحدمهأوسلم وبذلك يظهر االرتباط بني شركي الطاعة واالتباع وشرك احملبة والوالء وان 
 أي شرك يف أحدمها مستلزم الشرك يف اآلخر .

 ق شركاً خمرجاً من امللةمسألة : مىت تكون الطاعة املبذولة ملخلو 
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اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباََّنُْم أَْراَباًب مِ ن قد قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل وذلك عند قوله تعاىل) واجلواب
 وحترمي ما حيث أطاعوهم يف حتليل ما حرم هللا -( حيث قال ) وهؤالءالذين اختذوا أحبارهم ورهباَّنم أرابابً ُدوِن اَّللَِّ 
 يكونون على وجهني: –أحل هللا 
: أن يعلموا أَّنم بدلوا دين هللا فيتبعوَّنم على التبديل فيعتقدون حتليل ما حرم هللا وحترمي ما أحل هللا اتباعاً أحدمها 

هلم لرؤسائهم مع علمهم أَّنم خالفوا دين الرسل  فهذا كفر وقد جعله هللا ورسوله شركاً وإن مل يكونوا يصلون 
ف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله ويسجدون هلم فكان من اتبع غريه يف خالف الدين مع علمه أنه خال

 هللا ورسوله مشركاً مثل هؤالء  
: أن يكون اعتقادهم وإمياَّنم بتحليل احلالل وحترمي احلرام اثبتاً لكنهم أطاعوهم يف معصية هللا كما يفعل الثاين 

 مه." اه  كال  (1)(من املعاصي اليت يعتقد أَّنا معاصي فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوباملسلم ما يفعله 
يَ ْوَم تُ َقلَُّب هللا عز وجل  واصفاً حسرهتم يوم القيامة : ) يقوليف تبديل الدين  وعن هؤالء الذين أطاعوا كرباءهم

تَ َنا َأطَْعنَ  َوقَاُلوا َرب ََّنا ِإانَّ َأطَْعَنا َساَدتَ َنا وَُكرَبَاَءاَن َفَأَضلُّواَن  ا اَّللََّ َوَأطَْعَنا الرَُّسواَل ُوُجوُهُهْم يف النَّاِر يَ ُقوُلوَن اَي لَي ْ
 [ 67، 66]األحزاب (السَِّبياَل 

 وخالصة القول يف ضابط شرك الطاعة واالتباع أن يقال :
هو كل من أطاع خملوقاً يف حتليل ما حرم هللا أو حترمي ما أحل هللا عز وجل عاملاً بذلك وكل من  املشرك يف الطاعة

أطاع خملوقاً يف ارتكاب ما هو معلوم من الدين ضرورة أنه شرك أكرب ولو مل يستحل ذلك حيث أن جمرد الوقوع يف 
ل خبالف الطاعة يف مادون الشرك فالبد أن الشرك األكرب طاعة ملخلوق واتباعاً له هو يف ذاته شرك ولو مل يستح

هوى وشهوة فهو من عن أما لو أطاعه غري مستحل ملا يفعله وامنا  مطاعهيكون املطيع مستحالً ملا استحله متبوعه و 
استحلها بينما الشرك األكرب ال يكفر مرتكبها إال اذا عصية ففعل امل .جنس الذنوب واملعاصي اليت أيمث صاحبها

 مل يستحله.لو و  مرتكبه يكفر
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 املبحث الثالث 
 ذكر بعض الصور من شرك الطاعة واحملبة والوالء يف واقعنا املعاصر 

انطالقاً من تقرير شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل الوارد ذكره يف املسألة السابقة : مىت تكون الطاعة ملخلوق 
التكون. ميكن يف هذا املبحث ذكر بعض الصور املعاصرة لشرك الطاعة املخرج من امللة ووقوع شركاً أكرب ومىت 

 بعض الناس فيها من حيث يشعرون أو من حيث ال يشعرون
 تنبيه مهم:

معرفة مدى توفر شروط  ال يعِن ذكر هذه الصور احلكم على مرتكبها بعينه ابلكفر والشرك األكرب ألن ذلك يتطلب
اء موانعه يف حق املعني وإمنا املقصود بيان أن األمر جد خطري وذلك لعالقته ابإلميان أو الكفر تفالتكفري وان

 ابملسلم أن يتعرف على هذا النوع من الشرك ليتجنبه وحيذره وحيذر منه  فحريوابلتوحيد والشرك 
 :اليت سريد ذكرهاالواقعية هلذا النوع من الشرك  واألمثلة الصور ومجيع

 هاعة املطلقة ملخلوق غري الرسول صلى هللا عليه وسلم واعتقاد طاعته يف كل أمر أو قرار أيمر بإعطاء الط مبنية على
ويقرره دون النظر إىل كونه موافقاً أو خمالفاً للكتاب والسنة وهذا انشئ من إعطاء هذا املخلوق القداسة والتعظيم 

أخرب هللا عز وجل عنه أهله أبَّنم اختذوا هؤالء لشرك هو الذي والوالء الذي اليكون إال هلل عز وجل وهذا النوع من ا
املطاعني يف التحليل والتحرمي أرابابً من دون هللا وقد مر بنا حديث عدي بن حامت رضي هللا عنه وأنه قال للرسول 

نعبدهم مبعىن نركع  إان مل (اًب مِ ن ُدوِن اَّللَِّ اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباََّنُْم أَْرابَ صلى هللا عليه وسلم حني تال عليه قوله تعاىل )
ونسجد هلم وأخربه النيب صلى هللا عليه وسلم أبن عبادة غري هللا ليست يف الركوع والسجود فحسب وإمنا اتباع 

 يف التحليل والتحرمي عبادة هلم .وطاعة غري هللا تعاىل وغري رسوله صلى هللا عليه وسلم 
وقبل ذكر بعض األمثلة املعاصرة على شرك الطاعة واالتباع أعيد وأكرر التأكيد على أن األمثلة اليت سريد ذكرها ال 

فهو على خطر عظيم ولكن أعِن هبا األعيان وإمنا أعِن هبا األفعال، أما املعني الذي يتلبس بفعل من هذه األفعال 
نتفي عنه موانعه ألن الفاعل قد يكون جاهالً أو متأوالً أو حىت تتحقق فيه شروط التكفري وت ال حيكم بكفره 

 مكرهاً.
علم من الدين يُ عندما يصدر طاغوت من الطواغيت الذين يرفضون شرع هللا نظاماً أو قانوان  املثال األول :

من الطاغوت ابلقبول ن عز وجل ليصبح نظاماً وشرعاً يلزم به الناس مث يتلقفه املاْل املقربو  ابلضرورة خمالفته لشرع هللا
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مع علمهم مبعارضته  ور الطاغوت الكبري ويفرضونه على من حتتهمدبعد ذلك واإلذعان مث هم ميارسون  واالنقياد
ساء اهليئات ؤ وهذا يكثر يف وزراء الدول وحاشية الطاغوت ور  فإن هذا الفعل منهم يعد شركاً يف الطاعة للشرع

  دية وغريها.السياسية واالقتصا
والطاغوت الكبري الذي شرع من دون هللا تعاىل قد يكون فرداً أو جملساً برملانياً أو جملساً وطنياً أو غري ذلك  ومثل 
هؤالء الطواغيت املشرعني من دون هللا قد وقعوا يف شرك الربوبية ألَّنم أشركوا أنفسهم مع هللا تعاىل يف أفعال الرب 

[ ومن أطاعهم من 26(]الكهف:َواَل ُيْشرُِك يف ُحْكِمِه َأَحًدا تعاىل يقول : )سبحانه اليت فيها احلكم والتشريع وهللا
املنفذين واملطبلني هلذه التشريعات والقوانني واألنظمة وهو يعلم ما فيها من حتليل احلرام وحترمي احلالل معتقداً ذلك 

عة واالتباع مث أييت الدور على األفراد فقد أشرك مع هللا عز وجل يف توحيد األلوهية والعبادة الذي هو شرك الطا
املعلوم من الدين  الذين يراد منهم االلتزام هبذه األنظمة وطاعتها فإن قبلوها معتقدين مافيها من التحليل والتحرمي

لشرع هللا عز وجل واعتقدوها ونفذوها طائعني خمتارين عاملني فإَّنم أيضاً قد وقعوا يف شرك الطاعة   خمالفته ابلضرورة
كما أشار إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل مستدال حبديث عدي بن حامت رضي هللا عنه ومن 

هلا فهو عاص كغريه  شاعراً بذنبه يف ذلك غري مستحلنفذها عن شهوة وهوى معتقداً خمالفتها لشرع هللا عز وجل 
لكنه كان مكرهاً على ذلك فهذا حاله حالة املكره من أهل الذنوب والكبائر ومن نفذها معتقداً رفضها كارهاً هلا 

 على فعل املعصية فال إمث عليه إذا توفرت فيه شروط اإلكراه وضوابطه .
 :  املثال الثاين

 وهو يكثر يف األجناد والعساكر اليت ربيت وروضت على الطاعة العمياء للرؤساء والكرباء فرتاه يعلم خمالفة ما يؤمر
لرؤسائه دون مناقشة  دمن الظلم ولكنه قد رىب على العبودية والطاعة املطلقة واالنقيا علم ما فيهبه لشريعة االسالم وي

 لمه مبخالفتهشرعاً ال حيل له خمالفته مع عويراه  ذي يؤمر بههذا الظلم ال ال رفض فمثل هذا ان كان قد استحلو 
للشرع فقد وقع يف شرك الطاعة والعبودية لغري هللا تعاىل . وقد رأيت وْسعت من ذلك الشيء الكثري فمن ذلك ما 

يف وتفننهم الظاملة للمسجونني من دعاة وعلماء  ت عامالمن ا ملعساكر يف السجون السياسية يقوم به بعض ا ل
أحدهم أبنه عبد مأمور جييب  ظلم الذي حرمه هللا تعاىلمن الوعندما ذكروا ابهلل تعاىل وأن هذا أساليب التعذيب  

نه عبد لغري هللا حيث اختذه رابً من دون هللا تعاىل حيلل ما أحله وحيرم إوصدق مأمور !! هكذا وهللا جوابه: إنه عبد 
الظلم هؤالء حرمة ما يقوم به من اعتقد من أما من  0وقع يف شرك الطاعة له واالتباع قد  بذلكما حرمه ، وهو 
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شعر ابلذنب ولكنه يربر ذلك ابحلاجة اىل الوظيفة وطلب الرزق فمثل هذا على امث عظيم لكنه أمره به رئيسه و الذي 
كذلك ال يقع يف 0 هلم اءه يف كل ما يقولون واعرتافه أبنه عبدرؤسلشرح صدره لفعل الظلم واملتبع نليس كسابقه امل

ومني وذلك حسب يسوا مظلله بنظره إىل املسجونني أبَّنم جمرمون ولهذا الشرك من نفذ هذا الظلم معتقداً صحة فع
ومثل ذلك ما يكون يف احملاكم العسكرية من احلكم ابلقوانني 0ما  يصوره له رؤساؤه ولكن يبقى أنه على إمث عظيم 

وشرعها مشرك ابهلل املعلوم من الدين خمالفتها لشرع هللا عز وجل ، فاحلاكم هبا عن علم ورضا هبا طاعة ملن سنها 
 عز وجل يف طاعته

يقول شيخ االسالم رمحه هللا تعاىل عن هؤالء الصنف من الناس ومن شاكلهم: ) وكثري من املتفقهة وأجناد امللوك  
وأتباع القضاة والعامة املتبعة هلؤالء يشركون شرك الطاعة  فتجد أحد املنحرفني جيعل الواجب ما أوجبه متبوعه 

متبوعه واحلالل ما حلله والدين ما شرعه إما ديناً وإما دنيا وإما ديناً ودنيا مث خيوف من امتنع من  واحلرام ما حرمه
  (1)(هذا الشرك وهو ال خياف أنه أشرك به شيئاً يف طاعته بغري سلطان من هللا

  املثال الثالث : 
وب شرك الطاعة ضر ب من ضر اراً فهذا مة ابلضرورة عاملا خمتاإلميان املعلو  من أطاع غري هللا يف انقض من نواقض

ل وامنا مبجرد ان يطاع غري فعواالتباع وال يشرتط هنا ما يشرتط يف سائر املعاصي اليت دون الكفر من االستحالل لل
 لذلكن مل يكن مستحالً إاالسالم فقد وقع يف شرك الطاعة املخرج من امللة و  هللا تعاىل يف فعل انقض من نواقض

ذلك من أطاع خملوقاً يف سب الدين او االستهزاء بشريعة االسالم أو مظاهرة الكفار على املسلمني أو ومثال 
خرب هللا عز وجل أو خرب االعرتاض على أحكام هللا تعاىل أو السجود والركوع والذبح لغري هللا تعاىل أو تكذيب 

 من النواقض.وسلم املعلوم من الدين ابلضرورة وغري ذلك  رسوله صلى هللا عليه
  املثال الرابع:

بدساتري وقوانني وأنظمة تستحل ما حرم هللا أو حترم وحتكم شرع هللا عز وجل ترفض احملامون والقضاة يف الدول اليت 
ما أحل هللا عز وجل فمن أطاع الطواغيت الذين سنوا هذه القوانني وحكم هبا أو حتاكم إليها أو انطلق منها واعتمد 

 ات واخلصومات عاملاً مبخالفتها لشرع هللا عز وجل فقد وقع يف شرك الطاعة املخرجة من امللةعليها يف احملام
 املثال اخلامس:
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معلوم من الدين ابلضرورة ما يكون يف بعض املؤسسات والشركات والوزارات من أنظمة وبنود إدارية أو جتارية 
نظمة العاملني اكم إليها فإن املنفذين هلذه األمث تفرض على العاملني يف هذه القطاعات ويتحمصادمتها للشرع 
قد وقعوا يف شرك الطاعة لرؤسائهم بسبب تقديسهم هلم ومبا يصدر منهم من قرارات وأنظمة مبخالفتها للشرع 

هلم خمالفتها  يبنيمعلومة من الدين ابلضرورة حرمتهاوكثرياً ما نسمع من املنفذين هلذه األنظمة والقرارات قوهلم عندما 
ان كان املنفذ هلذه األنظمة عاملاً هذا أن أخالف النظام ؟؟ !!  ِنرع هللا عز وجل أبن هذا هو النظام!! أتريدلش

مبخالفتها للشرع راضياً هبا خمتاراً أما ان كان جاهالً حبرمتها أو كان عاملاً هبا لكنه كارهاً هلا معتقداً حرمتها لكنه 
 يف فعلها بعضهم بعضاً نب فمثل هذا كغريه من أهل املعاصي اليت يطيع ما طمعاً أو خوفاً مع شعوره ابلذإنفذها 

 . ال عن رضى واستحالالً هلاعن شهوة 
 املثالث السادس :

واملتكلمة الفالسفة يف معتقداهتم الباطلة ويف تشريعاهتم ما مل أيذن  الغالية-املتبعون املطيعون لشيوخهم من الصوفية 
مع علمهم مبخالفتها للشريعة اعتقاداً أبحقية شيوخهم يف التشريع والتحليل  املغلظةبه هللا تعاىل من الشركيات والبدع 

 والتحرمي النابع من حبهم وتقديسهم 
ن أتباع املتكلمة واملتفلسفة بل وبعض املتفقهة واملتصوفة بل فكثري موأما الشرك الثالث يقول شيخ اإلسالم: ) 

بعض املقاالت  ه من االعتقادات اخلربية من تصحيحوبعض أتباع امللوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما خيرب ب
 (1)بعضها بال سلطان من هللا(فساد بعضها ومدح بعضها وذم إو 

 :  املثال السابع
ة املذهب حبيث يرون الطاعة املطلقة والتقليد األعمى هلم وتقدمي املتعصبني ألئم اهبمن أتباع املذ هةبعض املتفق

ح الكتاب أقواهلم على صريح الكتاب والسنة فمثل هؤالء إذا كانوا عاملني مبخالفة أقوال شيوخهم لصريح وصحي
ع واملتبع لشيوخ املذهب شرك الطاعة واالتباع  أما ان كان املطي ضرب من ضروبك فهذا والسنة وأطاعوهم على ذل

لكتاب والسنة أو كان جمتهداً يف الرتجيح فأخذ ابملرجوح حيسبه احلق فال يدخل هذا ل شيوخهال يعلم مبخالفة أقوال 
 يف الشرك بل يكون خمطئاً يف اجتهاده مغفوراً له ان شاء هللا تعاىل 

يقول شيخ االسالم ) فتجد احد املنحرفني جيعل الواجب ما أوجبه متبوعه واحلرام ما حرمه واحلالل ما أحله والدين 

                                                           
 89 /1مجموع الفتاوى  1



 

 24 

ال خياف أنه أشرك به شيئاً يف طاعته  وهو مث خيوف من امتنع من هذا الشرك ماشرعه إما ديناً أو دنيا واما دينا ودنيا
 (1)(بغري سلطان من هللا 

 املثال الثامن:
نادون ابلقومية والوطنية الذين يتخذون ذلك ذريعة إلقامة وطن ال حتكم فيه شريعة هللا وامنا حتكم فيه العلمانية اليت امل

الوطنية راب يعبدوه من دون  وثنتقصي شريعة هللا عن حياة الناس ابسم اللحمة الوطنية والقومية فمثل هذا قد اختذ 
مع علمه مبخالفتها هلا  هبا وانقاد رضي من أويف ذلك من أقام هذه الراية  واءً وسهللا وابْسه يشرع ما مل أيذن به هللا 

 مبا مل أيذن بهول وضع نفسه نداً هلل تعاىل يصدر ابسم الوطنية والقومية تشريعات حتلل وحترم فاأللشرع هللا عز وجل 
ُقْل والتلقي اىل هللا تعاىل قال سبحانه: ) منها يوايل ويعادي عليها وال يتوجه ابلوالء والطاعة يتلقىهللا تعاىل واآلخر 

ُذ َولِيًّا فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَْرضِ   [ 14( األنعام:أََغرْيَ اَّللَِّ َأختَِّ
 

 املثال التاسع :
على شريعة هللا عز وجل واالفتخار بذلك  أنظمته وقوانينه وتشريعاتهاملتبعون للغرب او الشرق الكافرين وتقدمي 

 حسه متهمني أهل الشريعة ابلتخلف والرجعية فمثل هذا قد أختذ الغرب ونظمه أرابابً من دون هللا ألن الغرب يف 
 هللا عز وجل  ةاالتباع من شريعو وىل ابلطاعة أ

 املثال العاشر:
والتشريع والطاعة واالتباع من طواغيت اخرى من دون  عز وجل وتقبل احلكم القبول ابلعلمانية اليت ترفض شرع هللا

ك األكرب شرك الطاعة واالتباع هللا وترفض قيام احلياة على الدين فمن قبلها وأطاعها أو دعا إليها فهو مشرك الشر 
 العلمانية نظام طاغويت جاهلي كافر يتناىف متاماً مع شهادة أن ال إله اال هللا وان حممد رسول هللا  ألن
 ثال احلادي عشر:امل

كم يف يس لألصنام البشرية احلية اليت تتحيف كيل املديح والوالء والتقدوأبواقه املبالغة اليت يقوم هبا اإلعالم اجلاهلي 
دون  قواهلم وقراراهتمأوتقديس ورفع صورهم وتعظيمها من بلدان املسملني والطاعة املطلقة هلم أكثر زمام السلطة يف 

وتقدميها على شرع هللا عز وجل والنظر اىل من خيالفهم ويرفض أوامرهم املخالفة لشرع هللا عز  أي اعرتاض أو نقاش
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وجل أبَّنم مفسدون خارجون على ويل األمر مزعزعون لألمن واالستقرار !! فكل من كان هذا شأنه من التقديس 
قد وقعوا يف شرك الطاعة الذي هو حقيقة  والتعظيم والتطبيل للطواغيت املشرعني مامل أيذن به هللا املبدلني لدين هللا

 وحترمي ما أحل هللا عاملني خمتارين  ل ما حرم هللاعبادة هؤالء الطواغيت واختاذهم أرابابً من دون هللا يتبعوَّنم يف حتلي
يؤسف له أن جند من بعض علماء السلطة ومرجئة العصر من يساهم يف تكريس هذا األمر من حيث ال  وإن مما

وتقديس أوامره واستخدام فزاعة والطاعة املطلقة له وذلك ابملبالغة يف ذكر حقوق ويل األمر  أو يشعرون يشعرون
 املخالفة للشرعاخلروج واخلوارج على كل من اعرتض على سياساته وأوامره 

 : املثال الثاين عشر
هم بفعلهم هذا قد وقعوا يف ف بغري ما انزل هللا كون من دون هللا وحيكمون يف شعوهبمأولئك الطواغيت الذين يشر 

 شركني عظيمني خمرجني من امللة 
َواَل ُيْشرُِك يف وهللا عز وجل يقول)األول: الشرك يف توحيد الربوبية جبعلهم أنفسهم أنداداً هلل يف احلكم والتشريع 

 (ُحْكِمِه َأَحًدا
به من  نهم من الشرق والغرب يف ما أيمروَّنممالثاِن : الشرك يف توحيد األلوهية بكوَّنم أطاعوا واتبعوا طوغيت أكرب 

 ، فالطواغيت الصغار ميارسون الشرك يف توحيد الربوبية على من حتتهمتعاىلن وشرع ما مل أيذن به هللا تبديل الدي
 من فوقهم من الطواغيت الكبار  بوقوعهم يف شرك الطاعة ملن وميارسون الشرك يف توحيد األلوهية

 املثال الثالث عشر :
بني إىل بعض اجلماعات واألحزاب سبعض املنت أن يصيبه من غباره ممن خيشى عليه من هذا النوع من الشركو 

والتعصب املشني هلذا احلزب أو ذاك والنظر إىل شيوخ اجلماعة  املقيتةاإلسالمية الذين سيطرت عليهم الرتبية احلزبية 
وهذا َثرة الرتبية املرة اليت خترج  امرهم مهما كانت خمالفة للشرعوقادهتا وكأَّنم معصومون ال جتوز خمالفة قراراهتم وال أو 

 يف العادة إمعات وعبيد يقدسون الرجال وفرق بني التقديس والتقدير 
الطائفة اليت تتحزب أي تصري حزابً فإن   رأس احلزب فإنهيقول شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل) واما رأس 

ن كانوا إهللا به ورسوله من غري زايدة وال نقصان فهم مؤمنون هلم ماهلم وعليهم ما عليهم و كانوا جمتمعني على ما أمر 
عراض عن من مل يدخل يف حزهبم دخل يف حزهبم ابحلق والباطل واإل قد زادوا يف ذلك ونقصوا مثل التعصب ملن
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وَّنيا  واألئتالفرسوله أمرا ابجلماعة سواء كان على احلق أو الباطل فهذا من التفرق الذي ذمه هللا ورسوله فإن هللا و 
 (1)عن التفرقة واالختالف وامرا ابلتعاون على الرب والتقوى وَّنيا عن التعاون على االمث والعدوان (

 لبسني هبابيس املورد تل ااهتا وبيان مناطمع بينهواجلالسالطني األحاديث الواردة يف طاعة مسألة يف 

السالطني أو بعض املرجئة املعاصرين إىل التلبيس على الناس سواء قصدوا علماء بعض  يرب نيان مما يؤسف له أن 
أم مل يقصدوا وذلك بذكر األحاديث الواردة يف طاعة الوالة دون النظر إىل مناطاهتا ودون النظر إىل أحوال الوالة 

اإلنكار على الوالة وعدم طاعتهم األحاديث اليت فيها  وإمهالاألحاديث اليت أتمر ابلطاعة  ابنتقاءوصفاهتم والتعمد 
من جراء ذلك تقديس احلكام والغلو الشديد يف طاعتهم  كلمة احلق فحصلالصدع بوعلى  يف معصية هللا تعاىل

 ويف هذه األجواء ينبت شرك الطاعة  .وآهلةأوكأَّنم أنبياء 
 وكيف يتم توجيهها. ابينهة احلكام وكيف جنمع يف طاعالواردة الرواايت املختلفة أهم  وبياانً للحق أسوق

إان كنا بشر فجاء هللا خبري فنحن فيه فهل من وراء : عن حذيفة رضي هللا عنه قال قلنا ايرسول هللا:  احلديث االول
هذا اخلري شر، قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر خري، قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك اخلري شر، قال: نعم، 

أئمة ال يهتدون هبداي وال يستنون بسنيت وسيقوم فيهم رجال قلوهبم قلوب  يكون بعدي؟ قال : )قلت: كيف
الشياطني يف جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع اي رسول هللا إن أدركت ذلك، قال: تسمع وتطيع لألمري وإن 

  (2)(ضرب ظهرك وأخذ مالك فاْسع وأطع
من أمريه شيئاً  هللا صلى هللا عليه وسلم )من رآى : عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال قال رسول احلديث الثاين

  (3)يكرهه فليصرب فإنه من فارق اجلماعة شرباً فمات فميتته جاهلية(
: عن أم سلمة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : )انه يستعمل عليكم أمراء  احلديث الثالث

فقد سلم ولكن من رضى واتبع قالوا ايرسول هللا أال نقاتلهم قال ال فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر 
  (4)ماصلوا(

ُ : عن عبدهللا ابن مسعود رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : )احلديث الرابع َما ِمْن َنِبٍ  بَ َعَثُه اَّللَّ
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َا خَتُْلُف ِمْن بَ ْعِدِهْم ُخُلوٌف ىِف أُمٍَّة قَ ْبِلى ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْن أُمَِّتِه َحَوارِ  يُّوَن َوَأْصَحاٌب أَيُْخُذوَن ِبُسنَِّتِه َويَ ْقَتُدوَن أِبَْمرِِه مُثَّ ِإَّنَّ
فَ ُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن  ْم بِِلَسانِهِ يَ ُقوُلوَن َما الَ يَ ْفَعُلوَن َويَ ْفَعُلوَن َما الَ يُ ْؤَمُروَن َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدهُ 

 (1)(َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اإِلميَاِن َحبَُّة َخْرَدلٍ 
: عن عبادة ابن الصامت رضي هللا عنه قال ) ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع احلديث اخلامس

  (2)ما كنا ال خناف يف هللا لومة الئم(ثقول ابحلق حينوالطاعة يف املنشط واملكره وأن ال ننازع األمر أهله وأن نقوم أو 
ومن تلبيس بعض  (3)بواحاً عندكم من هللا فيه برهان(ا كفراً مسلم ) وأن ال ننازع األمر أهله قال إال ان ترو ويف رواية 

احلديث الذي أيمر ابلسمع والطاعة يف املنشط واملكره ويبرتوا آخره الذي  لبسني يف هذا احلديث أَّنم يذكرون أولامل
 ما كنا ال خناف يف هللا لومة الئم() وأن نقول أو نقوم ابحلق حيثفيه 

هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم رجال فأوقد انرا  : عن علي رضي احلديث السادس
صلى هللا عليه وسلم فقال للذين أرادوا  آخرون : إمنا فرران منها فذكروا للنيبوقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال 

طاعة يف معصية إمنا الطاعة يف  وقال لآلخرين )ال (أن يدخلوها )لو دخلوها مل يزالوا فيها إىل يوم القيامة
  (4)املعروف(

: عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ) كيف بك اي أاب احلديث السابع
ل قال كيف أتمرِن اي رسول هللا قا عبدالرمحن إذا كان عليك أمراء يطفئون السنة ويؤخرون الصالة عن ميقاهتا 

  (5)كيف تفعل ؟ ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا(  دتسألِن بن أم عب)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
: عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال : ايرسول هللا أرأيت ان كان علينا أمراء ال يستنون بسنتك  احلديث الثامن

 عليه وسلم : ) ال طاعة ملن مل يطع هللا عز وال أيخذون أبمرك فما أتمرِن يف أمرهم فقال رسول هللا صلى هللا
  (6)وجل(

  يف املواقف من السالطني حينما يعدلون وحينما جيورون وحينما حسب علمي هذه أهم النصوص الواردة
يكفرون وإن من منهج أهل السنة واجلماعة يف االستدالل أَّنم يعظمون النصوص الشرعية وجيلوَّنا وال 
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وجيمعون بينها وال يعارضوَّنا  ويردون املتشابه إىل احملكم لون النصوص كلهايضربون بعضها ببعض بل يعم
 املناط الذي وردت فيه النصوص  وتنقيحذوق وال سياسة وجيتهدون يف حتقيق عقل وال هبوى وال 

ومن هذه النصوص تلك األحاديث الصحيحة السابق ذكرها يف املوقف من الوالة والسالطني فال يعطلون 
واخلروج النصوص اليت ورد فيها الصرب على جور الوالة ابلنصوص اليت ورد فيها االنكار عليهم وجماهدهتم 

ور منهم ابلنصوص الواردة يف وال ينزلون النصوص اليت وردت يف طاعة والة األمر العادلني وأهل اجلعليهم 
وابلتأمل يف النصوص اآلنفة الذكر ترى تغري املواقف من الوالة  .اخلروج على الوالة إذا ظهر الكفر البواح

ال ن الدين فنرى األمر ابلصرب اترة وابإلنكار اترة وابالعتز محسب حاهلم وأصنافهم ومدى قرهبم وبعدهم 
 قاط الشرعية واخلروج على السلطان حني القدرة وظهور الكفر البواحالحتساب واجملاهدة اترة وابساترة واب

أمر التعامل مع السلطان يف حكم واحد وهو الصرب يف واختزال  ختصارإالبني وعليه فإن من اخلطأ  اترة
لشريعة ومتزيق البالد وتعريض وتنحية اومواالة الكفار  مجيع األحوال حىت لوظهر الكفر البواح بتبديل الدين

وقد تنوعت األحاديث السابقة وتنوعت املواقف فيها حيث ذكر الرسول  .ألمة خلطر السقوط واالَّنيارا
صلى هللا عليه وسلم أوصافاً خمتلفة إلَنرافات احلكام ودرجاهتا وذكر يف مقابل كل درجة من االَنراف نوعاً 

أيمر مبعصيتهم وعدم طاعتهم  ت يف نفس الوقصرب يف بعض األحوال جنده يرد األمر ابل فبينمامن التعامل 
قتاهلم واخلروج و أيمر مبجاهدهتم موطن آخر آخر أيمر بتغيري املنكر ويف موطن ويف إذا أمروا مبعصية ، 

اذاً فمن اخلطأ الشرعي  .حوال خمتلفةتتعلق أب تعارض بني كل هذه األحاديث ألَّنا عليهم عند القدرة، وال 
لالَنراف وبناء على هذه النظرة اخلاطئة  ةالدرجات واألحوال املختلفحد أمام والتارخيي تعميم حكم وا

للنصوص ومناطاهتا اَنرفت املواقف من السالطني يف واقعنا املعاصر فأصبحنا نسمع من ينزل النصوص 
الواردة يف وجوب طاعة ويل األمر والصرب على ظلمه على طواغيت العصر الذين رفضوا شريعة هللا عز وجل 

  بلدان املسلمني ومن هنا وجب علىاحلكم يفمقاليد   وظاهروا أعداء هللا وتسلطوا علىما حرم هللا واستحلوا
الدعاة الصادقني تصحيح املفاهيم الفقهيه اخلاطئة كالقول أبن مذهب أهل السنة يف اَنراف احلكام هو 

اإلنكار عليه بل واخلروج األمة من حماسبة احلاكم و  ألَّنم بذلك حيرمونالصرب إبطالق أو الطاعة إبطالق 
 ةوال خيفى ما يف هذه املواقف والنظرات اخلاطئة من خيان ووجود القدرة عليه حينما يظهر الكفر البواح

ت  صارت كما نرى اليوم عرضة للتشتمة وذلك بوضعها يف مأزق يصعب عليها اخلروج منها حىتللدين واأل
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وحيد وذلك بتهيئة اجلو لشرك الطاعة واالتباع ابلغلو يف بل عرضة هلدم أركان الت والذلة واملهانة والضياع
بقائهم يف دائرة طاعة ويل األمر وعدم التفريق بني ما مناطات النصوص الواردة يف التعامل مع الوالة حسب 

 اإلسالم أوخروجهم منها ابلكفر البواح كما جاء يف احلديث
 وبعد

هذا  يان بعض صوره املعاصرة فإن أصبت يفخلطري وبفهذا ما يسره  هللا عز وجل من  بيان هذا الشرك ا
صري وأمحده سبحانه على توفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان نفمن هللا عز وجل اهلادي الالبيان 

 وأستغفر هللا وأتوب إليه 

 
 واحلمدهلل رب العاملني 

 
 


